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Hoe gebruikt u deze routebeschrijving?
Vroeger waren alle Toeristische Autoroutes bewegwijzerd, met zeskante 
borden. In de afgelopen jaren is de bewegwijzering komen te vervallen; 
mogelijk treft u nog een enkel bord aan. Om de route te volgen heeft u 
deze beschrijving nodig. 
De routeaanwijzingen (▶) worden afgewisseld met achtergrondinforma-
tie over plaatsen en plekken onderweg; de nummers bij die beschrijvingen 
zijn terug te vinden op de routekaart.

• In verband met het veilig volgen van de routebeschrijving raden we aan 
om de route met minimaal twee personen te rijden. 
• Gebruik uw navigatieapparaat of smartphone met google maps (zonder 
route in te voeren) om onderweg de straatnamen en het wegverloop te 
zien.
• Plaatsnamen worden in de route-aanwijzingen alleen aangegeven (vet) 
als u een plaatsnaambord passeert.
• Vermelde straatnamen (tussen haakjes) zijn doorgaans onderweg goed 
zichtbaar; veel navigatieapparaten geven trouwens ook de naam van de 
weg aan waarop u rijdt.
• Mocht u onverhoopt van de route zijn geraakt, rij dan met behulp van 
navigatie naar een punt verderop in de beschrijving (plaats, straat).

Bollenstreekroute
afstand: 60 km
begin: Oegstgeest
seizoentip: de bollenvelden staan in bloei tussen eind maart en half mei

Al drie eeuwen toont de Bollenstreek in het voorjaar haar kleurrijke pracht. 
Rond Lisse, Hillegom en Noordwijkerhout staan dan veel bollen in bloei en 
is er volop bedrijvigheid in de streek. Er zijn bloemencorso’s en velden als 
kleurige bloementapijten. Leuk om langs te toeren.

Routebeschrijving

Begin: Oegstgeest, Rijnzichtweg 92 (ongeveer).
GPS: N52.17902 E4.45419
Eventueel is even stoppen mogelijk op de parkeerstrook; het is een tame-
lijk druk bereden weg. Natuurlijk kunt u de route ook op een ander punt in 
de beschrijving beginnen.

 ▶ Ga in westelijke richting, van het snelwegviaduct af dus. Neem op de ro-
tonde de 2e rechts. Ook op de volgende rotonde 2e rechts (Oegstgeester-
weg, bij autohandel Autoland wordt het de Sandtlaan).



Bloemenshows en corso’s 
De Lenteflora wordt elk jaar in 
februari in Lisse gehouden, al 
sinds 1933. Klapstuk van het tul-
penseizoen is het Bloemencorso 
van de Bollenstreek (voorlaat-
ste of laatste zaterdag in april). 
Het corso gaat door Noordwijk, 
Voorhout, Sassenheim, Lisse, 
Hillegom, Bennebroek, Heem-
stede en Haarlem. Op de twee-
de zaterdag in augustus trekt 
de Flower Parade Rijnsburg als 
een kleurrijk lint door Rijnsburg, 
Katwijk en Noordwijk. De praal-
wagens zijn op vrijdagavond al 
te zien in Rijnsburg en zaterdag-
avond en zondag nog op de bou-
levard in Noordwijk. In april en 
mei trekt De Keukenhof in Lisse 
talloze bezoekers uit binnen- en 
buitenland.

1  Rijnsburg werd bekend door de abdij die gravin Pe-
tronella, weduwe van graaf Floris II van Holland, in 1133 
heeft gesticht. Rijnsburg is na Aalsmeer het tweede bloe-
mencentrum van ons land. De veiling bestaat al sinds 
1917; het huidige Floragebouw uit 1980 ligt langs de 
A44. Van de abdijkerk resteert één toren, sinds 1578 de 
toren van de protestantse kerk. Naast de kerk staat een 
mausoleum van de graven van Holland: Willem I, Floris 
IV, Floris V en Jan I. Hiertegenover bevindt zich Museum 
Oud Rijnsburg (Oude Vlietweg 6; za. 13-16 uur). De geres-
taureerde muurwallen van de Vliet zijn een bezichtiging 
zeker waard. Het Spinozahuis is een eenvoudig huis uit 
de 17e eeuw. De in Amsterdam geboren wijsgeer Spino-
za (1632-1677), wegens atheïstische ideeën in 1656 uit 
de Sefardisch-Joodse gemeenschap verstoten, vond hier 
in 1661 een onderkomen. In deze woning van chirurgijn 
Herman Hooman sleep hij lenzen en schreef hij filosofi-
sche werken (Spinozalaan 29; di.-zo. 13-17 uur).

 ▶ Neem op de rotonde de 2e rechts.

2  De brug voert over de Oude Rijn. Iets verder staat links 
Katwijks stellingmolen De Geregtigheid uit 1740.

 ▶ Bij einde weg rechtsaf, de N206 op. Neem de 1e afrit, Katwijk a/d Rijn in, 
en ga linksaf (Zeeweg). Bij de eerste rotonde de 2e rechts nemen en bij de 
tweede rotonde de 1e rechts (Karel Doormanlaan). 

 ▶ Op de volgende rotonde de 3e rechts nemen (Industrieweg), de Rabobank 
staat rechts van u. Brug over en bij de rotonde de 2e rechts nemen.

3  Rechts ziet u de roemloze laatste meters van de (Oude) Rijn, een van 
Europa’s belangrijkste rivieren.

 ▶ Bocht naar links volgen, de boulevard op.

4  Katwijk aan Zee leefde vanaf de 14e eeuw van de visserij en de binnen-
vaart. Toen Scheveningen rond 1900 voor menig schilder van de Haagse 
School te druk werd, bood Katwijk een alternatief. Er was sprake van een 
internationale kunstenaarskolonie. Jan Toorop, de man van onder meer de 
‘slaoliestijl’ ( jugendstil), woonde er vijf jaar. Schilderijen uit die periode, 
alsmede streekgebonden objecten als scheepsmodellen en klederdracht, 
zijn te zien in het Katwijks Museum, ondergebracht in een voormalige 
rederswoning (Voorstraat 46; di.-za. 10-17 uur). Aan de Boulevard staat 
de wit gesausde protestantse Andreaskerk uit circa 1465. In 1571 werden 
kerk en dorp geplunderd en in brand gestoken door Watergeuzen. Ook de 
Tweede Wereldoorlog kwam de kerk niet zonder schade door. Vanaf de 
witte, vierkante Vuurbaak (1605) hebt u een uitzicht van Den Haag tot 
Zandvoort ( juli-aug. ma.-za. 10-12 en 14-17 uur).

 ▶ Aan het einde van de boulevard bocht naar links volgen.



5  Rechts ziet u de goudkleurige koepel van de Soefitem-
pel (1970).

 ▶ Weer de bocht naar links volgen (Sportlaan). Op grote 
rotonde de 2e rechts nemen (Parklaan). Op een kleinere 
rotonde de 2e rechts (Boslaan). Waar de weg eindigt bij 
een winkelcentrum gaat u linksaf. Op de rotonde de 2e 
rechts nemen, richting Haven. 

 ▶ Na tankstation (Shell) op de rotonde de 2e rechts nemen. 
Op kruising bij winkelcentrum rechtdoor. Op de rotonde 
2e rechts (Biltlaan). Op weer een rotonde de 3e rechts ne-
men (nog steeds Biltlaan).

6  In de bocht naar rechts ziet u links Space Expo, Eu-
ropa’s eerste grote permanente ruimtevaarttentoonstel-
ling. Fascinerend zijn de voorwerpen die in de ruimte wa-
ren en de Soyuz capsule van André Kuipers (Keplerlaan 3, 
Noordwijk; di.-zo. 10-17 uur).

 ▶ Op rotonde bij het opvallende Decos-gebouw de 2e 
rechts nemen (Zwarteweg). Op de volgende rotonde, bij 
de Forddealer, de 2e rechts nemen (weer Zwarteweg). 

 ▶ Op de rotonde de 2e rechts nemen (Herenweg) en op de 
volgende ronde weer de 2e rechts (Herenweg). Dan de 1e 
weg links in (Voorstraat).

7  Noordwijk-Binnen heeft een beschermd dorpsgezicht. 
Rechts staat het van oorsprong middeleeuwse pand van 
Hof van Holland met een leuk terras en een historische 
gelagkamer. Het mooie kerkgebouw (links) gaat terug tot 
de tijd van de Schotse missionaris Jeroen die hier in 856 de marteldood 
stierf.

 ▶ Ruim 100 m voorbij de kerk linksaf (Wilhelminastraat), meteen weer 
linksaf en bij dezelfde kerk rechtsaf (Raadhuisstraat) en op de rotonde de 
1e rechts nemen. Ruim 500 m verder, op de rotonde bij een tankstation 
(Shell) de 3e rechts nemen (v. Panhuysstraat). 

 ▶ Bij de volgende rotonde de 2e rechts (Piet Heinplein). Vóór de vuurtoren 
rechtsaf, meteen linksaf en met bocht naar links de boulevard op.

  Op het strand tegenover de vuurtoren ligt De Zeemeeuw, een strandpavil-
joen dat het hele jaar dagelijks open is van 9 uur tot middernacht. 

8  Noordwijk aan Zee was oorspronkelijk ook een vissersdorp. Het is nu 
een mooi gelegen badplaats met allure en uitgaansmogelijkheden. Mu-
seum Noordwijk is een streekmuseum in een 300 jaar oude hofstede (Jan 
Kroonsplein 4, dag. 10-17, zo. 11-16 uur, okt.-feb. ma. gesl.).

 ▶ Aan het eind van de boulevard bocht naar links en meteen rechtsaf. Op 
de rotonde 2e rechts, het Palace Hotel aan de linkerhand.  Na circa 500 m, 

Duingebied
De Bollenstreek heeft naast 
de bloemenpracht ook een 
schitterend duingebied met 
uitgestrekte stranden. Het 
gebied ontstond vanaf het 
einde van de laatste ijstijd 
(circa elfduizend jaar geleden 
geëindigd), toen de tempera-
turen begonnen te stijgen. De 
gletsjers smolten, de zeespie-
gel steeg en de Noordzee ont-
stond. De kustlijn schoof op 
en lag zo’n vijfduizend jaar 
geleden 10-15 km verder lan-
dinwaarts dan tegenwoor-
dig. Bij de branding vormde 
de wind een lange strandwal 
met lage duintjes. Deze dui-
nen groeiden zeewaarts aan 
met jonge duinen, totdat de 
zee zich in de Romeinse tijd 
handhaafde ter hoogte van 
de huidige kustlijn. Op de 
droge, hoger gelegen strand-
wallen van de oude duinen 
vestigden zich de eerste men-
sen.



net voorbij een lage kerk aan uw rechterhand, linksaf 
(Duinweg). Op rotonde 2e rechts nemen.

9  Rechts ziet u laaggelegen geestgronden. Aan het eind 
van de middeleeuwen werd hier duin afgegraven ten be-
hoeve van land- en tuinbouw; in de 19e eeuw ontstond 
hier de bloembollenteelt.

 ▶ Op rotonde 1e rechts nemen (Northgodreef). Bij de eerst-
volgende kruising smalle weg naar links nemen (Westein-
de). 

 ▶ Na zo’n 1300 m ziet u rechts een hoge vierkante toren met 
klok (NH Hotel Noordwijk Leeuwenhorst). Daar voorbij 
een bocht naar links volgen en vervolgens rechts aanhou-
den. Aan het eind van de weg in Noordwijkerhout linksaf 
Schulpweg.

10  Noordwijkerhout is op een strandwal ontstaan. Het 
witte protestantse kerkje dateert van de 13e eeuw. Bos-
wachterij Hollands Duin is een ruim 650 ha groot duin-
terrein met vrij smalle en hoge duinen en door Staats-
bosbeheer aangelegde dennenbossen, gelegen tussen 
Noordwijkerhout en het strand.

  Tegen de duinrand staat Fletcher Hotel-Restaurant De 
Witte Raaf (Duinweg 11, Noordwijk). Voor eten en drinken 
dagelijks open van 7 tot 21 uur. 

 ▶ Vóór de beboste duinrand volgt u de bocht naar rechts. 
Langs verscheidene campings en voorbij Stayokay Noordwijk 
(‘jeugdherberg’) rechtsaf (Langevelderlaan). Voorbij de voormalige stich-
ting Sancta Maria, aan uw rechterhand, links afslaan (Duinschooten).

 ▶ Na circa 2 km aan het eind rechtsaf. Onder de N206 door en op rotonde 3e 
rechts. Einde weg linksaf en meteen rechtsaf De Zilk in (Zilkerduinweg). 
Bocht naar rechts en flauwe bocht naar links en dan door de bollenvelden. 
Einde weg rechtsaf (N206).

 ▶ Volg bocht naar rechts en ga voor tankstation rechtsaf over witte brug 
(Margrietenlaan). Weg naar rechts volgen (1e Loosterweg). Over spoorlijn 
rechtdoor.

 ▶ In Hillegom bocht naar links en naar rechts volgen, dan bij verkeerslicht 
rechtsaf (Weeresteinstraat). Op de rotonde – schuin links ziet u de kerk-
toren – 2e rechts nemen. Na tankstation (Esso) op rotonde weer 2e rechts 
nemen.

11  Ook Hillegom is ontstaan op een strandwal. De protestantse Maar-
tenskerk verkreeg zijn huidige aanzien grotendeels in de 20e eeuw maar 
heeft nog een 15e-eeuwse toren. De twee katholieke kerken in de Hoofd-
straat zijn uit 1927. Het raadhuis was een adellijk middeleeuws huis: het 
Hof van Hillegom.

ANWB Gastvrij: de leukste 
adresjes voor onderweg

Een toertochtje wordt nog leu-
ker als je fijne adresjes hebt 
waar je onderweg even kunt 
stoppen voor koffie met taart 
of een lekkere lunch. Die adres-
jes vindt u bij ANWB Gastvrij, 
een groeiend netwerk van lo-
caties die variëren van cafés 
en restaurants tot ijssalons, 
bezienswaardigheden en pan-
nenkoekenhuizen … ANWB 
Gastvrijpunten zijn herken-
baar aan een blauw vignet 
op de deur of de winkelruit. 
Bij Gastvrij Pluspunten, her-
kenbaar aan een geel vignet, 
krijgt u op vertoon van een 
ANWB Fietspas 15% korting op 
één of meerdere items van de 
menukaart. Vraag erom bij de 
bediening!



 ▶ Op de rotonde voor de kerktoren neemt u de 1e rechts, 
richting Leiden. Voorbij de hoge, grijze, betonnen water-
toren (links, 1925) neemt u op de rotonde de 1e rechts, 
langs Hotel De Nachtegaal. 

 ▶ Einde weg linksaf (Loosterweg Noord) en nog eens einde 
weg linksaf. Aan de linkerkant ligt de Keukenhof.

12  Sinds 1949 opent de Keukenhof elk voorjaar zijn deu-
ren voor ruim een miljoen bezoekers uit wel honderd 
landen. De bloemententoonstelling is aangelegd op het 
voormalige buiten ‘Zandvliet’, dat door tuinarchitect Zo-
cher (1830-1840) werd ontworpen in de Engelse land-
schapsstijl (Stationsweg 166A; eind mrt.-half mei, dag. 
8-19.30 uur). Kasteel Keukenhof (vanaf 1641), aan de an-
dere kant van de Stationsweg, is dagelijks en gratis toe-
gankelijk; mooie stijlkamers en een bosrijk landgoed.

 ▶ Op rotonde voorbij Keukenhof rechtsaf, richting Sassen-
heim.

13  In Lisse is de geschiedenis en de ontwikkeling van de 
bollenteelt en -streek te zien in Museum De Zwarte Tulp, 
een voormalige bollenschuur in het dorpscentrum (Hee-
reweg 219; di.-zo. 10-17 uur). Net ten zuiden van Lisse 
staat ’t Huys Dever, een van de weinige woontorens in de 
kuststreek, rond 1375 gebouwd door Reinier die Ever. De 
toren die in 1631 instortte, bleef een ruïne tot aan de res-
tauratie van 1973-1978. Op de zolder zijn gebruiksvoor-
werpen te zien die in de jaren 80 bij archeologisch onder-
zoek zijn opgegraven (Heereweg 349a; wo.-zo. 14-17 uur).

 ▶ Net buiten Lisse op rotonde 2e rechts nemen. Op rotonde 
voor dorpje De Engel rechtdoor gaan, de 2e afslag dus. In 
Sassenheim op de rotonde 1e rechts nemen. 

 ▶ Let op: na 600 m voorsorteren (smal strookje voor lan-
taarnpaal) om linksaf te gaan (Teylingerlaan).

14  De Ruïne van Teylingen is wat overbleef van een kas-
teel dat in de 13e eeuw de weg naar Haarlem moest be-
schermen tegen de legers van de Utrechtse bisschoppen. 
Teylingen werd later als jachtslot door de graven van 
Holland gebruikt. Een bekende bewoonster, de titel was 
‘houtvester’, was Jacoba van Beieren, voormalig gravin 
van Holland; zij overleed hier in 1436. Er resteert slechts 
een donjon met een ringmuur (Teylingerlaan 15a, Voor-
hout; mrt.-okt. za.-zo. 11-17 uur, check de site).

 ▶ Voorbij Ruïne Teylingen 1e weg rechtsaf (Westerstraat). 
Voorbij Gemeentekantoor (rechts) en Vomar supermarkt 
(links) linksaf, daarna vóór de kerk rechtsaf en even ver-
der weer rechtsaf (Hoofdstraat). 

Bloembollenteelt
De kleurrijke bloembollenteelt 
wordt als een Hollands feno-
meen beschouwd, maar de 
bollen zijn minder Hollands 
dan weleens wordt gedacht. 
Neem nu de tulp. Die heb-
ben we te danken aan Char-
les de l’Escluse, ook bekend 
als  Carolus Clusius, een Zuid- 
Nederlandse plantkundige die 
leefde in de 16e eeuw. Charles 
vertoefde enkele jaren als ge-
zant aan het Oostenrijkse hof 
en raakte daar zeer geboeid 
door de tulp, die vanuit Klein-
Azië in Wenen reeds was gecul-
tiveerd. Hij nam het bolgewas 
mee naar Nederland, waar hij 
het in Leiden, in de befaamde 
Hortus Botanicus, verder tot 
ontwikkeling bracht.
Naast de handelsgeest beza-
ten de Hollanders ook de ge-
schikte grond, geestgrond, voor 
bloembollenteelt. Door het 
afgraven van de oude duinen 
kwam het grondwater binnen 
bereik en bovendien was het 
dieper gelegen zand kalkrijker; 
de vruchtbaarheid werd ver-
groot door vermenging met 
rivierklei. Ook waren er voor 
die tijd goede vervoersmoge-
lijkheden: de in 1657 gegraven 
trekvaart tussen Haarlem en 
Leiden betekende een enorme 
vooruitgang. Dankzij de trek-
schuit kon er meer handel wor-
den gedreven.
De bollen worden bewaard in 
speciale bloembollenschuren 
met verwarming en ventilatie. 
Met een temperatuurbehan-
deling kan een vervroegde of 
verlate bloei worden bereikt, 
zodat u midden in de winter 
bloeiende tulpen in huis kunt 
hebben.



 ▶ Circa 1500 m verder bij verkeerslicht linksaf. Op rotonde 2e rechts nemen, 
over snelwegviaduct. In Warmond steeds rechtdoor.

15  Naast enkele jachthavens is Warmond in het bezit van het statige 
landgoed Huys te Warmont (Herenweg 139, circa 20 ha), een leuk wan-
delgebiedje. Het grotendeels omgrachte kasteel op het landgoed is niet 
toegankelijk. Iets voorbij het landgoed (eerste weg rechtsaf) staat de ru-
ine van de Oude Kerk (Monseigneur Aengenentlaan) met een kerkhof bin-
nen de muren. De kerk werd in 1573 door de Leidenaars verwoest. Alleen 
de toren is hersteld.

 ▶ Na ruim 2 km bij bord Oegstgeest en verkeerslicht links aanhouden, ei-
genlijk rechtdoor dus, over brug. Op rotonde 2e rechts nemen (Abtspoel-
weg). Volgende rotonde 1e rechts (Laan v Oud Poelgeest). 

16  Oegstgeest is in de vroege middeleeuwen ontstaan op een strandwal. 
Tegenwoordig is het een forensenplaats. De oudste plek van het dorp is 
waar het Groene Kerkje staat (aan de Haarlemmerstraatweg, buiten de 
route). De oorspronkelijke kerk zou zijn gesticht door Willebrord na het 
jaar 700. De autoroute gaat langs Kasteel Oud-Poelgeest, een aan drie 
zijden omgracht landhuis uit 1668, gebouwd op de fundamenten van een 
middeleeuws kasteel. Medicus Herman Boerhaave woonde hier tussen 
1724 en 1738. Oegstgeestenaar Jan Wolkers kwam vaak in het bos van 
Oud-Poelgeest. Hier speelt een deel van het openingsverhaal van Wolkers’ 
eerste boek Serpentina’s Petticoat. De hoofdpersoon steelt twee marmeren 
sfinxen uit het kasteel, iets dat Wolkers in werkelijkheid heeft gedaan. Het 
kasteel is nu congreshotel. 

 ▶ Einde weg bij verkeerslicht rechtsaf (Leidsestraatweg). Op rotonde voor 
kerk 3e rechts nemen, dus schuin linksaf, richting A44. Na het snelweg-
viaduct bent u weer bij het beginpunt van de route.


